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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 27 straipsniu, 2016 m. balandžio 27 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) „2016/679 Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų,
reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos reikalavimus, nuostatomis:
1. T v i r t i n u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos interneto svetainės
slapukų naudojimo taisykles (pridedama).
2. P a v e d u:
2.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Išteklių
valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus kompiuterinių sistemų specialistui patalpinti šį įsakymą
Departamento interneto svetainės www.kpd.lt skyriaus „Administracinė informacija“ skiltyje „Asmens
duomenų apsauga“;
2.2. Departamento valstybės tarnautojui, atliekančiam duomenų apsaugos pareigūno funkcijas,
per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo užregistravimo dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ (toliau –
dokumentų valdymo sistema) dienos per dokumentų valdymo sistemą su įsakymu supažindinti
Departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
2.3. Departamento skyrių vedėjams per dokumentų valdymo sistemą su šiuo įsakymu supažindinti
naujai priimamus jiems pavaldžius valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.
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Vidmantas Bezaras

PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos direktoriaus
2021 m.
įsakymu Nr.
KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
INTERNETO SVETAINĖS SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas)
gerbia Departamento interneto svetainės www.kpd.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojų teisę į
privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydamas Interneto svetainės lankytojų asmens
duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.
2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos interneto svetainės slapukų
naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos asmens duomenų, kuriuos Interneto svetainės
lankytojai pateikia naudodamiesi Interneto svetaine, tvarkymui bei paaiškina, kaip ir kodėl Departamentas
tvarko Interneto svetainės lankytojų pateiktus asmens duomenis.
3. Pagrindinės Taisyklėse naudojamos sąvokos:
3.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra
žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis, tokiais kaip
vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, buvimo vietos duomenys, interneto
identifikatorius ir kt.
3.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai
ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis.
3.3. Duomenų valdytojas – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos,
Šnipiškių g. 3, Vilnius, juridinio asmens kodas 188692688.
3.4. Tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų
rinkinys (rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.).
3.5. Slapukai (angl. cookies) – tekstiniai failai, kurie Interneto svetainės lankytojo sutikimu
įrašomi į įrenginio (pavyzdžiui, kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklę, kai Interneto
svetainės lankytojas naršo Interneto svetainėje ir renkantys informaciją apie Interneto svetainės lankytojo
naršymą.
3.6. Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas
(ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ (toliau
– Reglamentas (ES) 2016/679).
II SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, TEISĖTUMO SĄLYGOS
4. Departamentas Interneto svetainėje tvarko Interneto svetainės lankytojų duomenis
siekdamas užtikrinti, kad Interneto svetainės lankytojai galėtų naudotis Interneto svetaine. Departamentas
siekdamas pagerinti Interneto svetainės veikimą ir naudojimąsi ja, tvarko Interneto svetainės lankytojų
asmens duomenis, kuriuos gauna slapukų pagalba. Išsami informacija apie slapukų naudojimą pateikiama
Taisyklių VI skyriuje „Slapukai“.
5. Interneto svetainėje Departamentas tvarko asmens duomenis remiantis šiuo teisiniu
pagrindu: slapukų pagalba surinktus asmens duomenis Departamentas tvarko vykdant Departamentui
pavestas viešosios valdžios funkcijas.
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III SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
6. Departamentas Interneto svetainės lankytojų asmens duomenų neteikia tretiesiems
asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
6.1. jei yra Departamento Interneto svetainės lankytojų sutikimas;
6.2. Departamentas Interneto svetainės lankytojų asmens duomenis teikti tretiesiems
asmenims įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai;
6.3. teisėsaugos institucijoms pagal jų prašymus teisės aktų nustatyta tvarka.
7. Departamentas Interneto svetainės lankytojų asmens duomenis gali perduoti
Departamento pasirinktiems paslaugų teikėjams (IT sistemų priežiūros bendrovėms, Interneto svetainės
talpinimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, duomenų saugojimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir
pan.). Departamento pasirinkti paslaugų teikėjai Interneto svetainės lankytojų asmens duomenis tvarko
Departamento vardu ir pagal Departamento nurodymus.
IV SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS
8. Tvarkydamas Interneto svetainės lankytojų asmens duomenis Departamentas įgyvendina
reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones siekdamas apsaugoti Interneto
svetainės lankytojų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo ar kitokio neteisėto
tvarkymo.
9. Slapukų pagalba surinktus asmens duomenis Departamentas saugos slapuko galiojimo
laikotarpiu. Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų
atstatyti.
V SKYRIUS
SUBJEKTŲ TEISĖS
10. Interneto svetainės lankytojai teisės aktų nustatyta tvarka turi:
10.1. teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
10.2. teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
10.3. teisę reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis;
10.4. teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
10.5. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš Reglamente
įtvirtintų sąlygų;
10.6. teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis;
10.7. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
10.8. teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
10.9. teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.
11. Kaip tai padaryti, galima sužinoti susipažinus su Asmens duomenų subjektų teisių
įgyvendinimo Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos taisyklėmis, patvirtintomis
Departamento direktoriaus 2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. Į-152 „Dėl Asmens duomenų subjektų
teisių įgyvendinimo Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos taisyklių patvirtinimo“,
kurios yra paskelbtos Interneto svetainės skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.
12. Interneto svetainės lankytojai, turėdami klausimų, susijusių su jų asmens duomenų
tvarkymu, turėdami pasiūlymų dėl asmens duomenų tvarkymo arba norėdami įgyvendinti savo, kaip
duomenų subjekto teises, gali kreiptis į Departamentą, adresu Šnipiškių g. 3, Vilnius, el. paštu
centras@kpd.lt arba susiekti su Departamento valstybės tarnautoju, atliekančiu duomenų apsaugos
pareigūno funkcijas, kurio kontaktinė informacija yra skelbiama Interneto svetainės skiltyje „Asmens
duomenų apsauga“.
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VI SKYRIUS
SLAPUKAI
13. Interneto svetainėje naudojami slapukai.
14. Interneto svetainės lankytojui pirmą kartą apsilankius Interneto svetainėje, slapukai
perkeliami į Interneto svetainės lankytojo įrenginį ir vėliau naudojami įrenginiui identifikuoti,
palengvinant naršymą Interneto svetainės lankytojų jau lankytame tinklalapyje ir supaprastinant prieigą
prie skelbiamos informacijos.
15. Interneto svetainėje slapukus Departamentas naudoja, siekiant:
15.1. užtikrinti Interneto svetainės veikimą;
15.2. padidinti Interneto svetainės veikimo greitį ir saugumą;
15.3. užtikrinti patogų naudojimąsi Interneto svetaine, jos funkcionalumą ir efektyvumą.
16. Techniniai slapukai yra būtini, kad Departamentas galėtų teikti tam tikras Interneto
svetainės paslaugas, Interneto svetainės lankytojai galėtų naršyti ir naudotis Interneto svetainės
funkcijomis.
17. Daugiau informacijos apie slapukus, kurie naudojami Interneto svetainėje, ir tikslus,
kuriais jie naudojami, galima rasti žemiau pateiktoje lentelėje:
Slapuko pavadinimas
CMSSESSID
PHPSESSID
language

Slapuko tikslas
Skirtas naudotojo sesijai
palaikyti.
Kalbos pasirinkimui
išsaugoti.

Slapuko galiojimas
Ištrinamas uždarius naršyklę
Ištrinamas uždarius naršyklę

18. Interneto svetainės lankytojai norėdami, kad slapukų pagalba Interneto svetainės lankytojų
asmens duomenys nebūtų tvarkomi, gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai
nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus, tačiau tokiu atveju kai kurios Interneto svetainės
funkcijos gali neveikti.
19. Interneto naršyklėje slapukų nustatymus galima pakeisti bet kuriuo metu. Visose
naršyklėse (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.) numatyta galimybė ištrinti slapukus. Detalesnės
instrukcijos priklauso nuo naudojamos naršyklės, juos galima rasti naudojamos naršyklės parinkčių
meniu:
19.1. Slapukų nustatymai Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/topic/deleteand-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-10
19.2. Slapukų nustatymai Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-informationwebsites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
19.3. Slapukų nustatymai Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666
19.4. Slapukų nustatymai Safari web https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookiesand-website-data-sfri11471/mac ir iOS https://support.apple.com/en-us/HT201265
20. Jeigu naudojamos kelios naršyklės, nustatymo parametrai turi būti sureguliuoti visose
naršyklėse.
21. Informaciją apie tai, kaip galima pakeisti savo naršyklės nustatymus, galima rasti
apsilankius www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.
22. Informacija apie kitą Departamento atliekamą asmens duomenų tvarkymą pateikiama
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos asmens duomenų tvarkymo veiklos įrašų
apraše, Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos asmens domenų tvarkymo veiklos
įrašų apraše ir Kultūros vertybių registro asmens duomenų tvarkymo veiklos įrašų apraše, kurie patvirtinti
Departamento direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. Į-206 ir skelbiami Interneto svetainės
skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.
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